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CONTINGUTS MÍNIMS
Conceptes y destreses que necessàriament ha d’adquirir l’alumnat per a considerar que ha sigut avaluat positivament

CONCEPTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Influència del medi natural en els éssers
humans.
El paisatge rural: factors, elements i tipus.
El paisatge industrial: principals regions
industrials.
Efectes de la indústria sobre el territori.
Els espais de serveis: característiques.
Desenvolupament i medi ambient.
La ciutat: paisatge urbà i problemes actuals.
L’explosió demogràfica.
La desigual distribució de la població.
L’economia global i les multinacionals.
El subdesenvolupament.
Les grans potències i la Unió Europea.
Diversitat natural d’Espanya.
Població, poblament i activitats econòmiques
d’Espanya.
Els contrastos regionals d’Espanya.
Les comarques valencianes.

PROCEDIMENTS
•
•

•

•
•
•
•
•

Anàlisi de taules estadístiques
Confecció de fitxes, taules,
esquemes i quadres, com a formes
de presentar ordenadament la
informació.
Interpretació i elaboració de mapes i
gràfiques de diversos tipus amb
objectivitat i claredat en la
presentació
Lectura i interpretació de tipus
diversos de textos.
Comparació de mapes històrics amb
mapes actuals.
Recerca d’informació geogràfica a
partir de qualsevol tipus de
documents.
Integració del anàlisi sectorial en un
estudi geogràfic d’un territori.
Contrast de dades extretes de fonts
diverses.

ACTITUTS
•
•
•
•
•
•
•

Rigor i actitud crítica en la
interrelació ésser humàmedi natural.
Estima del patrimoni
natural i cultural.
Valoració del diàleg com
a forma de resoldre els
problemes.
Rebuig de les
discriminacions per
qualsevol motiu.
Comprensió per societats
i mentalitats diferents de
la nostra.
Rebuig al repartiment
desigual dels recursos al
món
Reconeixement d l’ús
racional dels recursos.

SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ
(segons el llibre de text)
I. LES PERSONES I EL MEDI
1. El medi natural
2. Les persones transformen el medi
3. Problemes ambientals actuals
II. LA POBLACIÓ MUNDIAL
4. La població del món
5. La població canvia
6. Problemes demogràfics actuals
III. EL MÓN, MOSAIC DE CULTURES
7. Cultures i civilitzacions del món
8. El canvi cultural
9. Reptes culturals del món actual
IV. ELS ESTATS DEL MÓN
10. L’organització política
11. Els canvis polítics
12. L’ordre internacional actual
V. EL MÓN RURAL
13. El paisatge agrari. Definició i factors

14. El canvi del món rural
15. Problemàtiques agràries diverses
VI. UN MÓN DE CIUTATS?
16. La ciutat
17. La ciutat canvia
18. La diversitat de les ciutats actuals
VII. DE LA INDUSTRIALITZACIÓ A LA GLOBALITZACIÓ
19. Els sectors secundari i terciari
20. De la industrialització a la globalització
21. El sistema món
VIII. DESENVOLUPAMENT I SUBESENVOLUPAMENT
22. Què és el desenvolupament?
23. Per què hi ha països subdesenvolupats?
24. El repte del benestar de la humanitat
IX. ESTUDI REGIONAL DEL MÓN
25. Les regions del món
26. Les regions espanyoles
27. La Comunitat Valenciana

Primer trimestre: unitats didàctiques I, II, III i IV; Segon trimestre: unitats didàctiques V, VI, VII i VIII; Tercer
trimestre: unitats didàctiques VIII i IX.
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L’AVALUACIÓ
Procediments de qualificació
La nota final de cada trimestre es qualificarà amb Insuficient, Suficient, Bé, Notable i Excel·lent. Per a aconseguir alguna
d'aquestes qualificacions es tindran en compte els següents aspectes:
Criteris
Conceptes
Procediments
Actitud i comportament

Instruments
Proves d'informació
Proves d'elaboració
Observació i anàlisi de tasques de classe
Treballs voluntaris d'investigació

Documents

%

Proves escrites (exàmens)

70

Quadern de classe i
observació

30

Per a acumular els percentatges anteriorment citats serà necessari aconseguir una avaluació positiva en conceptes,
procediments i actituds. Per això, es tindrà en compte:
En la qualificació de les proves escrites:
• Adequació pregunta/resposta.
• Correcció formal i ortogràfica.
• Capacitat de síntesi.
• Capacitat de definició.
• Capacitat d'argumentació i raonament.

En l'actitud i el comportament:
•
•
•
•
•

Col·laboració en el treball de l'aula
Cooperació amb els companys/as.
Disposició cap al treball
Atenció en classe
Presentació en temps i forma dels treballs i exercicis.

Mecanismes de recuperació
Els mecanismes de recuperació estan en funció d’allò que cada alumne/a ha de recuperar, de manera que: haurà de
rectificar la seua actitud si ací està la seua dificultat; haurà de fer o rectificar aquells treballs que no ha fet en el seu
moment o ha fet de mode no satisfactori; i haurà de tornar a estudiar els continguts conceptuals o procedimentals, si
aquesta és la seua insuficiència. D’aquesta manera, no pot haver-hi un únic mecanisme de recuperació, perquè aquest
s’ajustarà a la realitat de l’alumnat en cada avaluació. El professor acordarà amb els seus alumnes el moment més
adequat per a la realització de les proves o treballs necessaris.

Equivalències
ACTIVITATS (màxim: 3 punts)
Una nota de...
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00

Equival a...
0,00
0,83
1,67
2,50
3,33
4,16
5,00
5,83
6,66
7,49
8,33
9,16
10,00

Qual.

Insuficient

Aprovat
Bé
Notable
Excel·lent

EXAMENS (màxim: 7 punts)
Una nota de...
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25

Equival a...
0,00
0,36
0,72
1,07
1,43
1,79
2,15
2,50
2,86
3,22
3,58
3,93
4,29
4,65

Qual

Ins

Una nota de...
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00

Equival a...
5,01
5,36
5,72
6,08
6,44
6,79
7,15
7,51
7,87
8,22
8,58
8,94
9,30
9,65
10,00

Qual
Apr

Bé

Not

Exc
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